สรุป คําถาม – คําตอบ การสัมมนาของชมรมประกันภัยอุบตั ิ เหตุและสุขภาพ
เรื่อง “ ศาสตร์และศิ ลป์ ในการพิ จารณาค่าสิ นไหมทดแทนการประกันภัยอุบตั ิ เหตุและสุขภาพ ”
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2556 ณ ห้องSalon B ชัน้ 2 โรงแรมสวิ สโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิ เษก กรุงเทพฯ
1. กรณีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ทุพพลภาพถาวรกับสูญเสียอวัยวะแตกต่างกันอย่างไร เช่น กรณีแผน

ประกันภัยกําหนดเสียชีวติ 1,000,000 บาท สูญเสียอวัยวะ 1,000,000 บาท ทุพพลภาพถาวร 2,000,000 บาท
ผูเ้ อาประกันภัยมีอาชีพพนักงานบัญชี (ถนัดขวา) ประสบอุบตั เิ หตุสญ
ู เสียมือขวา (มือขวาขาด)
- จะเรียกร้องผลประโยชน์ในข้อใดได้
- จะเรียกร้องทุพพลภาพถาวรได้หรือไม่ (60% ของ 2,000,000 บาท เท่ากับ 1,200,000 บาท ถ้า
สูญเสียอวัยวะ 60% ของ 1,000,000 บาท เท่ากับ 600,000 บาท
ตอบ ทุพพลภาพถาวร หมายถึงบุคคลนัน้ ไม่สามารถทํางานใดๆได้อกี ตลอดไป( ไม่ตายแต่มชี วี ติ อยู่เหมือนท่อน
ไม้) จึงไม่เข้าเงื่อนไขทุพพลภาพถาวร แต่เข้าเงือ่ นไขการสูญเสียอวัยวะ โดยกรณีดงั กล่าวขาดตัง้ แต่ขอ้ มือจ่าย
60% ของทุนประกันภัย เท่ากับ 600,000 บาท
2. ถ้าผูเ้ อาประกันภัยยืนยันระบุผรู้ บั ประโยชน์เป็ นเพือ่ นหรือลูกจ้าง (ไม่ใช่นายจ้าง) และเมือ่ เกิดเหตุ ถ้าทายาทของ
ผูเ้ อาประกันภัยมาร้องคัดค้านทําได้หรือไม่ และถ้าบริษทั ประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผรู้ ะบุช่อื แล้ว จะทํา
อย่างไร
ตอบ ในทางกฎหมายหรือพฤตินยั สามารถทําได้จะยกให้ใครทําได้หมดและต้องดูเจตนาความตัง้ ใจในการระบุจาก
ใบคําขอ แต่ในเรือ่ งของการประกันภัยแล้ว ด้วยหลักการการพิจารณารับประกันภัย ไม่สามารถให้กระทําได้เพราะ
การประกันภัยเป็ นเรือ่ งของความมันคงในชี
่
วติ และทรัพย์สนิ ของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นอุปการะหากผูเ้ อาประกันภัยตาย คือ
พ่อหาเงินเพือ่ เลีย้ งดูครอบครัวให้ได้รบั ความสุขตามกําลัง หากวันใดพ่อถูกหมากัดตาย ลูก เมีย แม่และบ้านทีผ่ ่อน
อยูจ่ ะทําอย่างไร ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นทีม่ าของการประกันภัย ดังนัน้ ผูร้ บั ประโยชน์จากการประกันภัยต้องเป็ นผูม้ สี ่วน
ได้สว่ นเสีย อีกประการหนึ่งหากไม่ได้เป็ นผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย พ่อ แม่ ลูก กัน อาจเป็ นเหตุให้เกิดการฆาตรกรรมได้
ดังทีเ่ ป็ นข่าวกันอยูต่ ลอดมา
3. การระบุผรู้ บั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียในกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีอยู่ดว้ ยกัน
แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่ได้มบี ุตรด้วยกัน การชดใช้คา่ สินไหมหรือการรับประกันภัยควรจะพิสจู น์อย่างไร
ตอบ ต้องพิสจู น์จากทายาทและจากทางพฤตินัย บุคคลแวดล้อมทีส่ ามารถแสดงได้ว่าเป็ นสามีภรรยากัน และที่
สําคัญใบคําขอต้องระบุความสัมพันธ์ของผูร้ บั ประโยชน์ให้ชดั เจน

4. สิน ไหมทดแทนการประกัน ภัย อุบ ัติเ หตุ กรณีค่า รักษาพยาบาล เมื่อบริษัทประกัน ภัย จ่า ยแล้ว สามารถรับ
ช่วงสิทธิ ์ไปไล่เบีย้ ผูล้ ะเมิดได้หรือไม่ อย่างไร (หรือฟ้องร้องตามกฎหมายโดยสัญญาประกันภัยได้หรือไม่)
ตอบ ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ Liability ซึง่ PA ไม่มเี งือ่ นไขในการไล่เบีย้ ประกันภัยเหมือน Liability
5. ผูเ้ อาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุ เกิดเหตุขน้ึ มีค่ารักษาพยาบาล 3,500 บาท แล้วขอให้จ่ายใน
นามคนอื่น เนื่องจากไม่สามารถนําเงินไปเข้าบัญชีได้ (ล้มละลาย) จึงขอให้จ่ายแก่ผอู้ ่นื บริษทั ประกันภัยสามารถ
จ่ายได้หรือไม่
ตอบ กรณีลม้ ละลาย ต้องจ่ายให้แก่ผพู้ ทิ กั ษ์ทรัพย์ แต่ขนั ้ แรกบริษทั ไม่ควรจะยอมให้ทาํ ตัง้ แต่แรก เพราะเป็ นบุคคล
ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
6. การรักษาพยาบาลที่เป็ นทีน่ ิยม เช่น ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดเอว ทํา MRI จะพิจารณาว่าเป็ นอุบตั เิ หตุหรือ
เจ็บปว่ ยอย่างไร
ตอบ 1. ดูจากรายงานแพทย์ว่าเป็ นอะไรมา ซึง่ จะระบุประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย ในอดีต หรือโรคประจําตัว สามารถใช้
มาช่วยในการพิจารณาได้ว่าการรักษา ปวดเข่า ปวดหลังนัน้ เป็ นจากโรคของผูเ้ อาประกันเองหรือไม่ ถ้าในรายงาน
แพทย์มรี ะบุโรคไว้ สามารถทําหนังสือสอบถามแพทย์ทร่ี กั ษาได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด
2. ดูความเหมาะสมและความจําเป็ นทางการแพทย์ว่าจําเป็ นต้องทําหรือต้องอาศัยแพทย์ทป่ี รึกษาของบริษทั

อย่างน้อยดูว่ามีบาดแผลฟกชํ้ามีแตกหักร้าวหรือไม่ ข้อบ่งชีอ้ าการต่างๆประกอบด้วย ซึ่งกรณีดงั กล่าวหากไม่ม ี
แพทย์ทป่ี รึกษาจะทําให้การพิจารณาค่อนข้างยาก
7.เยือ่ บุตาจากฝุน่ เข้าตาหรือนํ้าลายสุนขั เข้าตา เป็ นไปได้หรือไม่ จะพิจารณาอย่างไร
ตอบ เป็ นไปได้ ถ้าพิจารณาจากคํานิยาม”อุบตั เิ หตุ” ก็ตอ้ งจ่ายเป็ นอุบตั เิ หตุ
8. ขอทราบเวชภัณฑ์ 2 ทัง้ หมด
ตอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี ช้นอกตัวผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก เช่น กายอุปกรณ์ เฝือกพยุงคอ ไม้เท้า ไม้คา้ํ ยันรองเท้าคน
พิการ เป็ นต้น บางบริษทั มีการอนุโลมจ่ายให้เพือ่ ชีวติ ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ของผูเ้ อาประกันและอาจช่วยลดการเกิด
อุบตั เิ หตุขน้ึ อีก
9. การจ่ายค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบตั เิ หตุและสุขภาพเกีย่ วกับใบเสร็จรับเงิน หากผูเ้ อาประกันภัยนํ า
สําเนามาตัง้ เบิก แล้วบริษทั ประกันภัยปฏิเสธ ผูเ้ อาประกันภัยไปยืน่ ฟ้องต่อศาล ขอทราบแนวทางปฏิบตั ิ

ตอบ การประกันวินาศภัยเป็ นเรือ่ งของการชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงแต่ไม่เกินสิทธิ ์ ดังนัน้ หากจ่ายค่ารักษา
ไป 1000 บาท ผูเ้ อาประกันต้องได้รบั การชดเชยสูงสุดไม่เกิน1000.-(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์) ดังนัน้ การเรียกร้องต้อง
ใช้ตวั จริงเท่านัน้ การแสดงสําเนาต้องมีขอ้ บ่งชีส้ าเหตุ คือ
1) เอกสารหาย ต้องแจ้งความและเอกสารต้องรับรองสําเนาถูกต้องจากสถานพยาบาลนัน้ ๆ
2) เบิกส่วนต่างใช้สําเนาแต่ต้องมีเอกสารของบริษทั แรก(ตัวจริง)ประกอบเรื่องเพื่อพิจารณาส่วนที่ขาด ที่

สําคัญระวังเบิกเต็มไปแล้ว 2 บริษทั แต่แจ้งมีบริษทั เดียว
หมายเหตุทงั ้ 2 ข้อ ก่อนจ่ายควรเช็คประกันร่วม
10. กรณีการขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ ใบคําขอผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้ลงนาม สามารถใช้สทิ ธิ ์บอกล้างได้หรือไม่
ตอบ ได้ เพราะมีกาํ หนดบอกชือ่ – รายละเอียดอยูแ่ ล้ว จึงสามารถบอกล้างได้
11. ผู้ปกครองลงลายมือในใบคําขอเอาประกันภัยแทนบุตร ซึ่งเป็ นผูเ้ อาประกันภัย กรณีน้ีหากมีการตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าผู้เอาประกันภัยปกปิ ดสุขภาพก่อนทําประกันภัย บริษทั ประกันภัยจะสามารถบอกล้างสัญญาได้
หรือไม่ เนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยไม่ได้ลงลายมือด้วยตนเองในใบคําขอเอาประกันภัย(ผูเ้ อาประกันภัยโต้แย้งว่า
ไม่ได้ปกปิ ด เนื่องจากไม่ได้ลงลายมือชือ่ เอง)
ตอบ ได้ เพราะ ใบคําขอเอาประกันภัยไม่สมบูรณ์ตงั ้ แต่เริม่ แรกแล้ว
12. กรณีมลี กู ค้าเกิดอุบตั เิ หตุตกเตียง ทําให้เส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลทําให้เกิดเป็ นบุคคลทุพพลภาพ โดยในใบ
คําขอเอาประกันภัยทางผูเ้ อาประกันไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็ นความดันโลหิตสูง แต่มปี ญั หาในเรื่องขอ OPD การ์ดที่
โรงพยาบาล ซึง่ โรงพยาบาลรัฐจะไม่ให้ในเรือ่ งของประวัตกิ ารรักษา แม้ทางทายาทจะมีการทําหนังสือไปขอกับทาง
โรงพยาบาลแล้วก็ตาม จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สามารถพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่า ง
ถูกต้อง
ตอบ เป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดแบบนี้ โดยสามารถใช้เป็ นแนวทางปฏิเสธในเงือ่ นไข สิทธิ ์ในการพิสจู น์การตรวจสอบทาง
การแพทย์
13. กรณีทไ่ี ม่ได้กรอกใบคําขอเอาประกัน (PA สุขภาพ) และบริษทั ก็ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ หากภายหลัง
เกิดกรณีการเรียกร้องค่าสินไหม บริษทั ต้องจ่ายหรือไม่
ตอบ ด้วยมาตรฐานและหลักการสากลแล้วในการทําประกันภัยต้องจัดให้มใี บคําขอเอาประกันภัย แต่หากบริษทั
ยินยอมที่จะไม่ให้มใี บคําขอ และภายหลังหากเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษทั นัน้ ต้องจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนให้แ ก่ ผู้เ อาประกัน ภัย เพราะทราบตัง้ แต่ เ ริ่ม แรกแล้ว ว่ า ไม่ม ีเ งื่อนไขใดๆ ทัง้ นี้ ต้อ งดูเ งื่อ นไขสัญ ญา
ประกอบด้วย
14. ผูเ้ อาประกันภัยเป็ นโรคความดันโลหิตสูง เป็ นลมหมดสติอยู่ในบ้าน จะพิสจู น์ทราบได้อย่างไรว่าเสียชีวติ จาก
โรคความดันโลหิตสูงหรือเกิดจากเป็ นลมหัวฟาดพืน้
ตอบ โรงพยาบาลจะทํา CT Scan เพื่อเอ็กซเรย์สมอง ซึง่ บริเวณทีเ่ ลือดออกประมาณ 90 เปอร์เซนต์จะสามารถ
แยกได้ว่าเป็ นบริเวณทีเ่ กิดจากความดันโลหิตสูงหรือหัวฟาดพื้น ซึ่งหากไม่มเี อกสารทางการแพทย์ประกอบจะ
ปฏิเสธผูเ้ อาประกันภัยค่อนข้างยาก
1) ใบรายงานผลการตรวจ CT Scan สมอง ในกรณีทแ่ี พทย์มกี ารสังทํ
่ าการตรวจ CT Scan สมอง ผลของการ
ตรวจสามารถระบุได้ว่าบริเวณทีเ่ ลือดออกนัน้ มาจากสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง หรือจากการได้รบั
การกระทบเทือน หัวฟาดฟื้น
2) ใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีไม่มกี ารทํา CT Scan ต้องขอใบชันสูตรพลิกศพ เพื่อตรวจดูว่า
แพทย์ทท่ี าํ การชันสูตรมีการผ่ากระโหลกศรีษะชันสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวติ หรือไม่ ซึ่งแพทย์จะสามารถ
ระบุถงึ สาเหตุการเสียชีวติ ไว้ถา้ มีการผ่ากระโหลกศรีษะ แต่ถา้ หากไม่มผี ลของ 2 กรณีขา้ งต้น หรือเอกสาร
ทางการแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวติ ทีช่ ดั เจน เราจะค่อนข้างจะปฏิเสธยาก
15. กรณีการทําประกันภัยอุบตั เิ หตุให้คนต่างชาติ จะสามารถรูไ้ ด้อย่างไรว่าใครคือทายาทโดยชอบธรรม
ตอบ ถ้าไม่มกี ารระบุให้จ่ายแก่กองมรดก ซึง่ ถ้าระบุไว้กจ็ ะถือว่าบุคคลนัน้ เป็ นทายาทโดยชอบธรรม กองมรดกเรียง
ตามลําดับ ดังนี้ บุตร สามีภรรยาทีจ่ ดทะเบียน พ่อแม่
16. กรณีเกิดนํ้ าท่วมปี 54 แล้วไม่สามารถส่งหนังสือบอกล้างสัญญาให้ผรู้ บั ประโยชน์ ได้ กรณีน้ี ณ เวลาต่อมา
สัญญาจะหยุดลงหรือไม่
ตอบ กรณีน้เี ป็ นเหตุสดุ วิสยั ระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้จะขยายออกไป แต่ตอ้ งพิสจู น์ให้ได้ถงึ เหตุสดุ วิสยั นัน้

